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Přichází čím dál tím teplejší počasí, z čehož se dá poznat, 
že pomalu ale jistě přichází jaro. A nejsem asi jediná, komu 
přijde, že je tu jaro letos celkem brzy. Musím říct, že mi to 
teda ani v nejmenším nevadí! Ne že bych neměla ráda 
zimu a lyžování a bruslení, ale oblékat na sebe všechny ty 
mikiny a bundy pokaždé, když jdu ven, mě už moc nebaví. 
Navíc jako hrdá členka čísti populace lidí, kteří nosí brýle, 
mě opravdu štve to, že pokaždé když přijdu z venku do 
místnosti, na nějakou tu dobu nevidím vůbec nic.  
Ale přestože má zima spoustu záporů, myslím, že lyžování, 
bruslení, bobování a pohledy na krásnou zasněženou 
krajinu či zamrzlé jezero vždycky stojí za to. A přestože u 
nás většinou moc sněhu nenajdeme, můžeme za ním 

alespoň vydat někam na hory.    Poci 

Konečně začal březen (to mi připomíná, že jsem si 
zapomněla otočit kalendář (ten s tím Ledovým 
královstvím, co mi přinesl Ježíšek)) a s ním přišly i první 
náznaky jara. Dokonce jsem už vytáhla i obyčejné tenisky 
a lehčí bundu na jaro, takže už je to opravdu blízko! Jaro je 
mé nejoblíbenější roční období, hlavně proto, že se 
prodlužuje den a začíná být taky znatelně tepleji. I když 
ráda v zimě vysedávám s čajem v ruce a zachumlaná 
v dece, přináší s sebou jaro spoustu výhod – ráno se mi 
lépe vstává a jde do školy, k večeru zase lépe ze školy, 
protože už není taková tma a já si nepřijdu, jako kdybych 
jen seděla a koukala před sebe. Dost často se mi totiž  
 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

 
 

Slovo vedoucí 
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v zimě stává, že mi zazvoní budík a já se vzbudím zděšená, 
že ještě nevyšlo sluníčko. A ono je přitom už třeba sedm. 
To je hrůza, že? 
S tím vším se také už dost jistě blíží tábor, a i když si 
říkám, že je ještě docela dost času, tak vím, že není a že 
brzy budu litovat i sebemenší prokrastinace… Tak co, už 
jste odevzdali přihlášku?  

Sheia 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tento měsíc se můžeme těšit na… 
   6. 3. – Oddílovka  
   9. 3. – Blešák  
 13. 3. – Veselý pátek 
 16. 3. – Svojsíkovy závody 
 17. 3. – Trhlina  
 24. 3. – Výlet pro Vlčušky 
 

 

 

 

 

 

 

 

   1. 3. Fialka    4. 3.  Jíťa 

   5. 3.  Karolínka 11. 3. Téra 

  14.3. Tutek 15. 3. Myška 

 16. 3. Mikoláš 17. 3. Verča V. 

 30. 3. Klárka T. 30. 3. Vašík T. 



4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 
 
 

 



6 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet s Ratatouille 23.3. a oddílem 94.bo  

pro světlušky a vlčata do 10ti let 

Sraz: 8:30 na Hlavním Nádraží 

Návrat: 18:04 tamtéž 

S sebou: pití, sváču(stačí malá), lžíci, plastovou misku, 

2x jízdenku na 4 zóny(bez šalinkarty 5)  

oblečení podle počasí a 40kč 

Těší se na vás Lemon a Veve   

Kontakt: Lemon: 733514731 
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Žirafa  
Hned na začátku měsíce jsem se s Katty a Kájou vypravila na Jihomoravskou 
Žirafu. Těm z vás, co neví, o co jde, teď tuto akci trochu přiblížím. Žirafa je 
zážitková akce pro rovery a rangers do 15 let.  

Popravdě jsem si akci nejdřív 
představovala úplně jinak, 
ale přesto se opravdu hodně 
líbila. 

Bylo tam spoustu debat na 
nejrůznější témata, taky 

program zaměřený na plýtvání jídlem, kde jsme 
si mohli zkusit, kolik zeleniny se vyhodí ještě 
před tím, než se vůbec dostane do obchodu. 
Vymýšleli jsme krátké hry do různých prostředí, 
vařili jsme si po skupinkách večeři a natáčeli 
jsme pohádku na různá zařízení. Po večerech jsme se usadili do samovolně 
vzniknutých „kroužků“ a kecali o všemožných věcech. Takových kroužků 
tam většinou vzniklo několik a v jednom z nich se celou dobu zpívalo a 
hrálo. 

Jeden večer jsme se taky rozhodli si zahrát bang, kterej jsem mimochodem 
fakt hodně projela (). 

Dělo se tam toho samozřejmě 
ještě mnooohem víc, ale kdybch 
měla všechno vypsat, byl by toto 
článek na tři strany. 

Žirafa se mi moooooc líbila a 
nejraději bych na ní jela ještě 
několikrát♡ 

Poci 
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Střediskový ples 
8. února se konal střediskový ples. Tento ročník byl zvláštní tím, že nebyl jen 
pro rovery z našeho střediska, ale pro širokou veřejnost! Mohli se tedy 
dostavit i rodiče, kamarádi, babičky i dědečci a vlastně všichni, kteří k tomu 
mají dostatečný věk.  

Nově bylo na plese i 
předtančení, které 
uspořádala Esty a Dáda a 
my, starší konvalinky, jsme 
do toho šly s nimi. Musím 
říct, že to byla opravdu 
sranda. Na naše vystoupení 
jsme totiž zvolili velice 
zajímavý kostým, který se 
skládat z tepláků, 
podivného trička a bot na 
podpatku. Naštěstí jsme se 
u toho nepřizabili a nikomu se nic nestalo. 

Po našem předtančení začala hrát hudba určená na společenské tance a tak 
se tančilo. Tančilo se až do doby, kdy přišlo vystoupení pána s kytarou, který 
zpíval vtipné písničky. Všem se to moc líbilo. 

Po něm přišla kapela MECH, což bylo taky úplně super. Všichni úplně nejvíc 
tancovali a snažili se zpívat, i když třeba neznali text, ani melodii. Některé 
písničky byly ale tak super, že přestože jsem je slyšela jen jednou, pamatuju 
si jejich refrén. 

Při poslední skupince se skoro všichni co tancovali, spojili do půlkruhu, ve 
kterém do rytmu tancovali cancan (ten tanec jak u toho střídavě vykopáváte 
nohy) a byla to prostě sranda. Pak se ještě všichni co se tam vešli, nacpali na 
pódium a tančili tak, že se divím, že HaDivadlo ještě stojí. 

Byla to opravdu velice povedená akce, a už se moc těším na příští rok, ve 

kterém se doufám taky bude konat.          Poci 



9 
 
 
 
 

Výlet do Planetária 

V sobotu 8. 2.  jsme se sešli na Staré osadě. Bylo nás málo, asi patnáct. Odtud 
jsme jeli autobusem k planetáriu na Kraví hoře. Jakmile jsme tam dorazily, 
odložily jsme si bundy a šly jsme do sálu. V sále se nejdřív setmělo a potom 
nám nějaký pán ukázal planety, souhvězdí Andromeda, Perseus, Orion, 
Blíženci, Velký a Malý pes a mnohá další. Pak už konečně začal příběh. Příběh 
začal v iglú ledního medvěda Vladimíra a tučňáka Jamese, kteří se ve své 
vesmírné lodi vydali odhalit tajemství padajících hvězd a meteoritů. Jejich 
vesmírnou loď, ale něco zasáhne a oni havarují v džungli. V džungli narazí na 
samici kolibříka Lucku. S ní se potom vydají na další misi. Ve vesmíru se 
velice   
spřátelí a nakonec se jim i povede zjistit všechno, co chtějí. 
 Když jsme se na příběh dodívali, šli jsme si sníst svačinu. Potom jsme se 
vydali domů. Akce se všem moc líbila. 

Verča V. 

Bílek s debatou 
Tak, jako obvykle při této tradiční akci, jsme se sešli na klubovně, Nejprve 
proběhlo promítání filmu pro mladší. Dívali jsme se na film Goofy na výletě. 
Měli jsme tam opravdu hooodně jídla, které si ostatní přinesli a také plná koš 
jídla, které koupila Kessie. Tolik jídla jsem opravdu na bílku ještě neviděla. 
Když film skončil, ještě jsme si popovídali o tom, co se ve filmu stalo a tak jsme 
si ujasnili to, že by se opravdu nemělo lhát. 
Poté bylo ještě promítání filmu pro starší. Na výběr bylo opravdu hodně filmů, 
ale nakonec se většina lidí shodla na filmu mamma mia. Naštěstí tam i pro 
starší bylo spoustu jídla.  
Bílek je zkrátka super akce. Nejenom, že strávíte čas v pohodičce u filmu 

s kamarády. Máte tam i jídlo! A proto se vyplácí chodit na bílky :D Poci 

Akce pro vedení 
Protože vedení dělá fakt hodně věcí pro to, aby oddíl fungoval, dopřáli jsme 
si také jednu akci, což bylo LaserGame. Sešli jsme se na Hybešové, kde je 
lasergame aréna. Rozdělili jsme se na dva týmy: bývalé Konvalinky+Sheia vs 
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zbytek (neberte to osobně, ale 
nevím jak to jinak napsat, 
protože si nepamatuju, kdo 
všechno tam byl a kdybych na 
někoho zapomněla, bylo by mu 
to líto). Hráli jsme dvě hry, obě 
v taktické aréně, ale tu druhou 
hru jsme hráli mód Báze. Bylo 
to vlastně něco jako vlajkovaná, 
ale v lasergame. Proště úplně 
super, hodně doporučuju! 

Jakmile jsme odehráli obě hry, ještě nebyl konec. Vypravili jsme se k Bláně 
domů a tam jsme si zahráli nějaké deskovky. Někteří hráli celou dobu krycí 
jména, ale já jsem hrála Bang (kterej jsme s Moty úplně hustě vyhrály) a pak 
jsme hráli osadníky. Když holky dohrály krycí jména, musela jsem už jít 
domů, ale ostatní se ještě koukali na film.          

                  Poci 

Výlet do obory Holedná 

Na první akci s kluky v novém roce jsme 
vyrazili na kratší výlet do obory Holedná 
podívat se mimo jiné na to, jak si tam žijí 
divočáci. Sešlo se nás celkem 23. Oboru 
jsme sice neprošli celou, ale prošli jsme 
naučnou stezku, ze které jsme pak na konci 
výletu měli menší kvíz. Joker si pro nás 
nachystal zajímavé hry – asi půl hodiny 
jsme nemohli říkat žádné ze slov ano, jo, ne 
a pokud jsme ho řekli, dostali jsme trestný 
bod ve formě tečky na ruku. Nejvíce 
trestných bodů měla Sandra, ale já jsem jich taky neměla málo, jelikož jsem 
na to pořád zapomínala. Chvilku jsme si taky hráli na zvířata a snažili se 
získat potravu na další zimu. Zvířat bylo celkem pět druhů – ježek, zmije, vlk, 
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liška a medvěd – a každé mohlo sežrat nějaké jiné zvíře nebo naopak být 
jiným zvířetem sežráno, pokud se s ním potkal. Oživit jsme se mohli potom 
v domečku. Joker pro nás měl také sladké překvapení… Na konci jsme 
museli trochu popoběhnout, abychom stihli autobus – ale nebojte, běželi 
jsme z kopce!              

           Sheia 

 

 
 
 
 
 
Na den zamyšlení jsme se vypravili na exkluzivní akci jménem HelpDesk. 
Proč píšu exkluzivní? Možná proto, že se koná jednou za dva roky, možná 
proto, že přijede celá výkonná rada, 
starosta, spousta 34 lektorů.Taky 
velká řada zajímavých účastníků 
(121skautů a 122skautek) – 
vedoucích středisek, výchovní 
zpravodajové, hospodáři, členové 
revizní komise, vedoucích oddílů, 
členové střediskových rad a další.  
Akce trvala celý víkend a byla 
rozdělena na pomyslné 3 části.  
V pátek byla diskuze se starostou, 
výkonnou radou, místostarostou a 
část lidí z náčelnictva. Poté byla 
aktivita od organizátorů, ke dni 
zamyšlení.  
Celá sobota byla připravena na 
podporu středisek, kdy jsme 
dopoledne měli možnost navštívit 
programy ohledně družinového 
systému, roveringu, mentoringu, založení oddílu a další. Po obědě jsme si 
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opět vybírali z velké řady programů, některé byly pro revizáky, či 
hospodáře, pak tu byli programy ohledně skautisu, grafickém manuálu, 
kodexu dospělých, Canvě, také program pro výchovné zpravodaje a 
hromada další. Večer jsme měli možnost po střediscích si sdílet získané 
informace a pokusit se rozplánovat změny, ke kterým jsme došli při 
programech. Také probíhala debata o nových šátcích, noční hra, nebo film. 
Po programech se Simča a Čtverec chopili kytara a ukázali jsme světu, jak 
naše středisko umí zpívat☺ 
 
Neděle dopoledne byla zaměřená na osobní rozvoj. Přednášky byly o 
syndromu vyhoření, jak zvládat stres, linkedinu, timemanagementu a další. 
Po něm už bylo jen ukončení, shrnutí a oběd.  Bylo nám ukázáno video, které 
připravili organizátoři a všichni jsme u něho pořádně nasmáli. 
Co můžu jen dodat, že každá taková akce je strašně dlouho připravovaná i 
proto, aby účastník si odnesl co nejvíc.  Tudíž pokud máte možnost něco 
takové navštívit, tak neváhejte a jeďte.              

                      S láskou Šmako 

 
Velkochovy 
Ahoj, já jsem Narnie a já jsem Ponožka a chtěli bychom vás seznámit 
s velkochovem. Chtěly jsme vám přidat 
k tomuhle článku mapku, kde jsou v ČR 
všude velkochovy, ale je jich hrozně moc.  
Ve velkochovech žijí hospodářská zvířata. Žije 
zde hodně zvířat v malém prostoru. Nemají 
lehký život. Žijí jen, aby produkovali mléko, 
vajíčka a maso. 
Představte si, že byste takhle museli žít. Na malém 
prostoru se spoustou dalších lidí a vedli byste velké 
boje o přežití. Jak by se vám žilo? Věříme, že by to 
nebyla úplná procházka růžovou zahradou.  
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Jak poznat vajíčka z velkochovu?  

Na vajíčkách prodávaných v obchodech jsou značky. Vždycky první číslo na 
vajíčkách ukáže, jestli je vajíčko z velkochovu nebo ne. Jak teda poznat, která 
nejsou z velkochovu? 

0- Vejce z ekologického chovu- objekty s výběhy, navíc BIO krmení. 
1- Vejce z volného chovu- objekty s výběhy venku. 
2- Vejce z halového chovu- tisíce slepic namačkaných ve velkých 

halách, obvykle bez oken. 
3- Slepice v klecích, kde je pro každou slepici prostor nepatrně 

větší, než formát A4. 

Jak poznat, že mléko není z velkochovu? 
Na každém mléku by mělo být napsáno, jestli je z velkochovu nebo ne. 

Jak poznat, že není maso 
z velkochovu? 
Stejně jako u mléka by mělo být na obalu masa 
napsáno, jestli je z velkochovu nebo ne. 

Které obchody nepodporují 
velkochovy? 
Většina supermarketů slíbila, že klecová vajíčka do 
roku 2025 přestanou prodávat. Zavázali se k tomu 
například řetězce Albert, Kaufland, Billa, Tesco, Penny 
market, Coop, Konzum, Lidl, Globus, Rohlík.cz a Košík.cz. Dále před pár lety 
odešel od klecových vajíček i McDonald´s. 

Děkujeme za přečtení!        Narnie a Ponožka 
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Tábor 2019 
Jako každý rok se samozřejmě i letos koná úplně nejvíc hustá prázdninová 
akce, která netrvá jeden den, ani tři dny, ale hned ČTRNÁCT DNÍ!! 
Pokud ale chcete jet na tábor, je potřeba odevzat přihlášku (viz níže, nebo na 
stránkách ke stažení) do konce dubna. Letos se cena tábora, vzhledem k 
tomu, že jedeme na nové tábořiště u Kdousova mírně zvedla, a to na 3000,- 
při platbě do konce května, ovšem pokud to stihnete do konce dubna, platíte 
pouze 2800,-. Také ještě připomínám, že kapacita tábora je bohužel 
omezená, proto si prosím pohlídejte i účast na akcích, která je podmínkou 
pro účast na táboře (počítá se za celý školní rok): 

• min. 25 schůzek (oddílovka se počítá jako schůzka) 

• 3 jednodenní akce (plavání, brusle, Bílek...) a 2 jednodenní výlety 

• 2 víkendové výpravy (podzimky se samozřejmě počítají taky) 

• mimo to je také potřeba mít ukončenou 2. třídu ZŠ 

Jelikož jedeme na nové tábořiště, bude letošní stavěčka náročnější a delší, 
než obvykle. Uskuteční se pravděpodobně poslední dva víkendy v 
červnu (21. - 23. 6., 28. - 29. 6.), proto budeme rádi, když nám přijedete 
pomoct a na nové tábořiště se podívat! 
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